
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 
від 22.12. 2021 № 16-10/VІІІ 

м. Золотоноша 

 

Про  внесення змін до комплексної цільової Програми для пільгових категорій 

населення Золотоніської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки зі 

змінами 

 

Розглянувши клопотання управління праці та соціального захисту 

населення (22.10.2021 № 3449) щодо внесення змін до комплексної цільової 

Програми для пільгових категорій населення Золотоніської міської 

територіальної громади на 2021 - 2025 роки, з метою соціального захисту 

пільгових категорій жителів Золотоніської міської територіальної громади, 

керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”,- 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Внести зміни до комплексної цільової Програми для пільгових категорій 

населення Золотоніської міської територіальної громади  на 2021-2025 роки, 

затвердженої рішенням міської ради від 15.12.2020 № 2-19/VІІІ, із змінами від 

29.04.2021 № 7-8/VІІ, 30.11.2021 №15-79/VІІ, виклавши в новій редакції: 

- розділ 4 „Перелік завдань та заходів Програми”: 

 
№ Заходи Строк 

виконання 

Програми 

Виконавець Сума 

коштів 

тис. грн. 
  

2021 

Сума 

коштів 

тис. грн.  
 

2022 

Сума 

коштів 

тис. грн.  
 

2023 

Сума 

коштів 

тис. грн.  
 

2024 

Сума 

коштів 

тис. грн.  
 

2025 

1 Залізничне 

перевезення 

на 

внутрішньо 

державному 

та 

міждержавн

ому 

сполученні 

2021-2025 

 роки 

 

Управління  

праці та 

соціального 

захисту 

населення 

міської ради 

 

Фінансове 

управління 

61,6 129,1    



 2 

2 Залізничне 

перевезення 

на 

приміському 

сполучені 

2021-2025 

 роки 

 

Управління  

праці та 

соціального 

захисту 

населення 

міської ради 

 

Фінансове 

управління 

52,5 162,0    

3 Відшкодува

ння  вартості 

проїзду 

пільгових 

категорій 

населення   в 

міському 

транспорті 

та на 

автобусних 

маршрутах 

загального 

користуванн

я в 

Золотоніськ

ому районі 

2021-2025 

 роки 

 

Управління  

праці та 

соціального 

захисту 

населення 

міської ради 

 

Фінансове 

управління 

3710,0 4081,4    

4 Надання 

пільг з 

послуг 

зв’язку 

2021-2025 

 роки 

 

Управління  

праці та 

соціального 

захисту 

населення 

міської ради 

 

Фінансове 

управління 

117,8 151,8    

 

2. Фінансовому управлінню міськвиконкому (Коваленко О.В.) забезпечити 

фінансування заходів, визначених програмою. 

3. Координацію роботи з виконання рішення доручити першому заступнику 

міського голови Маслу О.М., контроль за виконанням рішення покласти на 

постійну комісію з гуманітарних питань (Денисюк Л.І.). 

 

 

Секретар ради          Наталія СЬОМАК 

 
 

 

 

 

Тетяна Лукомська 23320 


